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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 17/16100/19.07.2022 

         

 

În temeiul:  

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație a Universității de Medicină 

și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, în mandatul 2020-2024, aprobat prin H.S. nr. 2/4305/16.03.2020, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului de Administrație, nr. 

16100/19.07.2022. 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE 

„VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Aprobarea Regulamentului privind mobilitatea academică a studenților, pentru ciclul licență și master, 

în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului 

universitar.  

Art. 2. Aprobarea modificării componenței Comitetului Științific din cadrul Prorectoratului pentru cercetarea 

științifică, prin înlocuirea d-nei conf. univ. dr. Dorina Coricovac cu d-na conf. univ. dr. Iulia Pînzaru. Se 

înaintează Senatului universitar.  

Art. 3.  Aprobarea tarifelor maxime pentru salarizarea membrilor centrelor de cercetare din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 4. Aprobarea distribuirii celor 40 de locuri de la programul de studii Medicină (în limba franceză), având 

în vedere că, la data prezentei nu este publicată Hotărârea Guvernului pentru cifra de școlarizare aprobată prin 

H.S. nr.  126/11263/25.05.2022, astfel: 20 de locuri pentru cetățenii din Uniunea Europeană, Spațiul Economic 

European și Confederația Elvețiană și 20 de locuri pentru cetățeni din state terțe. Se înaintează Senatului 

universitar.  

Art. 5. Aprobarea prelungirii termenului limită de depunere a dosarelor pentru cetățenii non – UE până la data 

de 25.07.2022, ora 14.00, ora României, data concursului de admitere rămânând neschimbată. Se înaintează 

Senatului universitar.  

Art. 6. Se ia act de desemnarea d-nei conf. univ. dr. Emanuela-Lidia Crăciunescu, în calitate de Prodecan al 

Facultății de Medicină Dentară. Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 7. Aprobarea modificării/actualizării componenței comisiilor de licență pentru sesiunea septembrie 2022, 

respectiv sesiunea februarie 2023, la Facultatea de Medicină Dentară, programele de studii cu durata de 6 ani 

(360 credite transferabile), astfel: 

I. Comisia de licență: 

Preşedinte: Prof.univ.dr. Meda-Lavinia Negruțiu 
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Membri:  

Conf.univ.dr. Marius Leretter 

Prof.univ.dr. Daniela Jumanca 

Conf. univ. dr. Marius Boariu 

Secretar: Asist. univ. dr. Cristian Zaharia 

II. Comisia probei practice 2: 

Conf. univ. dr. Marius Leretter 

Conf. univ. dr. Laura Cîrligeriu 

Ș.l. dr. Șerban Talpoș 

Secretar: Ș.l. Dr. Adrian Cândea 

III. Comisia de susținere a lucrărilor de licență  

Preşedinte: Prof.univ.dr. Camelia Szuhanek 

Membri:  

Conf. univ. dr. Laura Cîrligeriu 

Șef lucr. dr. Horia Câlniceanu 

Secretar: Șef lucr. dr. Dan Onisei 

Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 8. Aprobarea criteriilor pentru obținerea atestatului de abilitare, stabilite prin Hotărârea CSUD nr. 

18/15400/12.07.2022, respectiv completarea art. 4, alin (3) din Metodologia privind organizarea și 

desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul UMFVBT, după cum urmează: ,,Pentru 

obținerea atestatului de abilitare, candidatul trebuie să aibă minimum titlul de șef de lucrări și criteriile aferente 

titlului de profesor universitar, necesare și obligatorii în cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara, începând cu anul universitar 2022-2023. Se înaintează Senatului universitar.  

Art. 9. Aprobarea cuantumului taxei de susținere a tezei de abilitare în cuantum de 5000 de lei pentru 

candidații care nu sunt angajați în cadrul UMFVBT, cu atașarea dovezii de plată la cererea pentru stabilirea 

datei de susținere a tezei de abilitare, respectiv completarea art. 4, cu alin (4) din Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul UMFVBT. Se înaintează 

Senatului universitar.  

Art. 10. Aprobarea distribuirii locurilor la buget în urma evaluării conducătorilor de doctorat, conform grilei 

de evaluare a conducătorilor de doctorat pentru alocarea granturilor doctorale, după repartizarea de către 

Ministerul Educației a numărului de granturi doctorale pentru anul universitar 2022-2023. Se înaintează 

Senatului universitar. 

Art. 11. Aprobarea cererilor studenţilor doctoranzi pentru prelungirea studiilor universitare de doctorat prin 

acordarea perioadei de graţie (conform art. 40 alin 1. din  Codul studiilor doctorale aprobat prin H.G. nr. 

681/2011), după cum urmează: 

Domeniul Medicină 

1. Student-doctorand Bociort Flavia 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Motoc Andrei 

Conducător de doctorat cotutelă Prof. Univ. Dr. Dehelean Cristina Adriana 

perioadă de graţie de maximum 2 ani 

2. Student-doctorand Marin Aurel 

Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Poenaru Marioara 

perioadă de graţie solicitată 12 luni 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 12. Aprobarea componenței comisiei de disciplină în vederea analizării faptelor sesizate prin adresele nr. 

DRU-1113/14662/05.07.2022, 14390/01.07.2022, 14371/01.07.2022, astfel: 

 Prof. univ. dr. Bogdan Timar, Decan al Facultății de Medicină, 
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 Prof.univ. dr. Nicolae Constantin Balica, Prodecan al Facultății de Medicină 

 Cj. dr. Codrina Levai 

Se înaintează Senatului universitar. 

Art. 13. Aprobarea propunerii privind dimensiunea formațiunilor de studiu, pentru anul universitar 2022-

2023, la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Farmacie. Se înaintează Senatului 

universitar. 

Art. 14. Aprobarea disciplinelor din Planul de învățământ pentru studii universitare de doctorat, domeniul 

Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, anul universitar 2022-2023, respectiv coordonatorii de curs. 

Art. 15. Aprobarea formularului tip, prin care conducătorii de doctorat solicită alocarea unui loc de grant 

doctoral bugetat (cu bursă/fără bursă) pentru sesiunea de admitere la studii universitare de doctorat.  

Art. 16. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare de către conf. univ. 

dr. Cristina Maria Trandafirescu, titular la UMF Victor Babeș” din Timișoara, Departamentul II, Disciplina 

Chimie Farmaceutică, după cum urmează: 

 Prof. univ. dr. Hăncianu Monica  - UMF ,,Grigore T. Popa” din Iași 

 Prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara  

 Conf. univ. dr. Hancu Gabriel -  UMFST “George Emil Palade” din Târgu Mureș 

 Prof. univ. dr. Vicas Laura Gabriela - Universitatea din Oradea (membru supleant) 

 Prof. univ. dr. Lavinia Lia Vlaia - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

Art. 17. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare de către lector univ. 

dr. Seiman Corina, titular la Universitatea de Vest, Catedra de Chimie Organică, după cum urmează: 

 Prof. univ. dr. Zaha Dana Carmen  - Universitatea din Oradea  

 Prof. univ. dr. Maria Claudia Jurca - Universitatea din Oradea 

 Prof. univ. dr. Victor Dumitrașcu -  UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara 

 Prof. univ. dr. Vlad Daliborca Cristina - UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara (membru supleant) 

 Prof. univ. dr. Coman Oana Andreia - UMF ,,Carol Davila” din București (membru supleant) 

Art. 18. Aprobarea componenței comisiilor pentru susţinerea în şedinţă publică a tezei de doctorat în regim 

on-line, de către: 

a. Student - doctorand: Popițiu Mircea-Ionuț 

Domeniul Medicină  

Preşedinte: Prof. univ. dr. Timar Bogdan  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ionac Mihai-Edmond  

Membri:   

Prof. univ. dr. Claudia Gherman – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca  

Prof. univ. dr. Costache Victor  – Universitatea de ,,Titu Maiorescu” București  

Conf. univ. dr. Murariu Marius-Sorin – Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

b. Student - doctorand: Ilyes Stelian Gabriel 

Domeniul Medicină 

Preşedinte: Prof. univ. dr. Timar Bogdan  

Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius Lucian Craina 

Membri:       

Prof. univ. dr. Totolici Bogdan – Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” Arad 

Prof. univ. dr. Suciu Nicolae – UMF ,,Carol Davila”  din București 

Conf. univ. dr. Bernad Elena Silvia - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara 

 

http://www.umft.ro/


 
 

                           

  
RECTORAT 

 

P-ța Eftimie Murgu, nr. 2, cod 300041, Timișoara, România 

Tel: +40256293389; Fax: +40256490626 

Email: rectorat@umft.ro 

  

www.umft.ro 

L.L.G.                    4 

 

 

 

Art. 19. Amânarea completării și modificării Regulamentului privind elaborarea statelor de funcții pentru 

personalul didactic în cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara.  

Art. 20. Aprobarea unei comisii în vederea actualizării Regulamentului privind elaborarea statelor de funcții 

pentru personalul didactic în cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara, cu următoarea componență: 

 Prof. univ. dr. Daniel-Florin Lighezan, Prorector Didactic, 

 Prof. univ. dr. Andrei Motoc, Prorector studii postuniversitare și rezidențiat, 

 Prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, Director CSUD, 

 Prof. univ. dr. Romulus Bogdan Timar, Decan Facultatea de Medicină, 

 Prof. univ. dr. Meda Lavinia Negruţiu, Decan Facultatea de Medicină Dentară, 

 Prof. univ. dr. Codruța Marinela Șoica, Decan Facultatea de Farmacie, 

 Sașa Mitrovici, Director Resurse Umane, 

Secretar: jr. Miriam Cătană, secretar șef universitate,  

Art. 21. Aprobarea Calendarului general privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru 

alegerea reprezentanților salariaților din cadrul UMF ,,Victor Babeș” din Timișoara.  

Art. 22. Desemnarea a 4 (patru) medici primari, în specialitatea medicina de laborator pentru constituirea 

comisiilor de concurs (examen + contestații) în vederea ocupării postului de medic primar, specialitatea 

Medicină de laborator în cadrul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Timișoara, după cum urmează: 

Comisia de examen: 

Președinte: Conf. univ. dr. Horhat Florin 

Membru supleant: ș.l. dr. Liviu Tamaș, 

Secretar: ș.l. dr. Diana Bonte 

Comisia de soluționare a contestațiilor 

Președinte: Conf. univ. dr. Delia Muntean 

Art. 23. Aprobarea solicitării d-nei conf. univ. dr. Emanuela Lidia Crăciunescu, nr. 14666/05.07.2022, privind  

acordarea concediului plătit pentru formare profesională, în perioada 13.07.2022 – 16.07.2022. 

Art. 24. Aprobarea solicitării d-lui Dumitrascuta Mircea, angajat pe postul de agent de pază în cadrul Paza 

PSI, nr. 15103/11.07.2022, privind menținerea peste vârsta de pensionare pentru 1 (un) an calendaristic.  

Art. 25. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Liviu Pop, Șef Disciplina Pediatrie II, nr. 15687/14.07.2022, 

privind  desfășurarea simpozionului timișorean de Pneumologie Pediatrică ,,Pneumoped” și a Congresului 

Național de Fibroza Chistică, în perioada 13.10. – 15.10.2022, sub egida Universității de Medicină și Farmacie 

,,Victor Babeș” din Timișoara.  

Art. 26. Aprobarea transferului gestiunii publicațiilor destinate protocolului, cu titlul ,,Istoria Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara la 75 de ani, vol. I – VI, către Serviciul Marketing. 

Art. 27. Avizarea favorabilă a scutirii de impozit pentru veniturile din cercetare derulate de către personalul 

contractual din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, menționat în 

procesul verbal întocmit de Comitetul Științific cu nr. de înregistrare 15759/15.07.2022.  

Art. 28. Aprobarea angajării următoarelor persoane desemnate să facă parte din echipa/unitatea de 

implementare a proiectului ,,Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în cadrul UMF 

,,Victor Babeș” din Timișoara – cod SMIS 149759, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, 

pe perioada 21.07.2022 – 31.12.2022, după cum urmează: 

 Prof. Fiat Filip – manager de proiect 

 Ec. Baloșin Loredana Onorica – responsabil financiar 

 Ing. Sever Sbârnă – responsabil achiziții 

 Ing. Grecu Gruia – manager tehnic 
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Art. 29. Aprobarea solicitării d-nei ec. Mihaela Stepan, Contabil șef, nr. 16009/18.07.2022, privind licitația 

valutară a 1.189.234,43 euro din taxele de valută aferente semestrului I – 2022 și a sumei de 2.500.000 euro 

din venituri proprii din excedentul anilor precedenți, deoarece disponibilul din Trezorerie nu acoperă necesarul 

de plăți.  

Art. 30. Aprobarea solicitării d-nei ș.l. dr. Dorina Ileana Dugăeșescu, nr. 15376/12.07.2022, privind 

acordarea, ca salariu, suma de 7100 lei, din veniturile proprii realizate în cadrul cursului postuniversitar 

,,Actualități în diagnosticul de laborator al infecțiilor bacteriene și virale. Principii de profilaxie și tratament”, 

organizat în perioada 13.01.2022 – 18.02.2022.   

Art. 31. Aprobarea solicitării d-lui prof. univ. dr. Iosif Marincu, nr. 14554/04.07.2022, privind includerea pe 

cardul de salarizare a sumei aferente de la cursul postuniversitar din luna iunie 2022.  

Art. 32. Aprobarea referatului de recomandare nr. 15968/18.07.2022, în vederea acordării unui salariu 

diferențiat, în procent de 30% din salariu de bază, pentru Goga Nicoleta Elena, încadrată pe post de secretar 

în cadrul Departamentului VII, nr. 15968/18.07.2022, în perioada 01.09.2022 – 31.12.2022 (la propunerea d-

nei conf. univ. dr. Viviana Ivan). 

Art. 33. Aprobarea cererilor pentru dispoziția de deplasare:  

 Conf. univ. dr. Ilie Adrian Cosmin, nr. 16020/18.07.2022, în data de 12.09.2022 – 17.09.2022, 

Barcelona, Spania; 

 dr. Crenguța Moldovan, nr. 16021/18.07.2022, în data de 12.09.2022 – 17.09.2022, Barcelona, Spania; 

Art. 34. Aprobarea următoarelor referate de necesitate: 

 Referat de necesitate nr. 2589/18.07.2022, privind achiziționarea soluției tehnice de 10000 de 

utilizatori per minut pentru website/soft, contravaloarea sumei de 1350,00 euro + tva, solicitant: Cococeanu 

Mădălina Victoria; 

 Referat de necesitate nr. 2577/15.07.2022, privind achiziționarea unui abonament Camtasia, pe o 

durată de 1 an, în vederea implementării proiectului CNFIS – FDI – 2021 – 0474, contravaloarea sumei de 

195,62 dolari, solicitant: Călin Neațu (există aviz favorabil din partea d-lui prof. univ. dr. Daniel Florin 

Lighezan); 

 Referat de necesitate nr. 2608/19.07.2022, privind achiziționarea de reactivi, sursa de finanțare proiect 

CNFIS – FDI – 2022 – 0484, contravaloarea sumei de 1656,00 euro, solicitant: conf. univ. dr. Iulia Pînzaru 

(există aviz favorabil din partea Direcției Financiar Contabile); 

Art. 35. Aprobarea cererilor de retragere de la studiile universitare de licență: (avizate favorabil de către 

decanii facultăților) 

- Solicitarea stud. Cheregi Denisa Gabriela, nr. 14809/07.07.2022, anul I, BFKT, Facultatea de 

Medicină; 

- Solicitarea stud. Săpunaru Bianca Maria, nr. 14460/01.07.2022, anul II, BFKT, Facultatea de 

Medicină; 

- Solicitarea stud. Michelle Binder, nr. 14799/06.07.2022, anul III, Medicină Dentară (în limba engleză), 

Facultatea de Medicină Dentară; 

- Solicitarea stud. Ognean Jessica Denisa, nr. 15007/08.07.2022, anul II, Medicina Dentară, Facultatea 

de Medicină Dentară; 

- stud. Antonio Gualano, nr. 2393/DFM/15914/18.07.2022, anul I,  programul de studii Medicină, 

Facultatea de Medicină; 

Art. 36. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat, 

Prorectoratul didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul pentru cercetarea 

științifică, Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, 
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Prorectoratul Relații Internaționale Director CSUD, Cabinet Președintele Senatului, Școlile Doctorale, 

Decanatele Facultății de Medicină, Facultății de Medicină Dentară și Facultății de Farmacie, Departamentul 

de Cercetare și Management al Granturilor, Oficiul juridic, Compartiment Audit, Serviciul Antreprenoriat, 

administrare website și platforme e-learning, Compartimentul protecția datelor personale, Compartimentul de 

comunicare în media digitală, relații publice și în mass-media, Serviciul Marketing, Direcția Generală 

Administrativă, Direcția Tehnică, Direcția Social - Administrativă, Direcția Resurse Umane, Direcția 

Financiar - contabilă, Departamentul Dezvoltare Academică, Editura „Victor Babeș”, Imprimeria universității, 

DEACE, Departamentului Acreditare și Dezvoltare Curriculară (DADC), Centrul de consiliere și orientare în 

carieră (CCOC),  SSMT, TDSA, LSFT, Compartimentul administrare website și platforme e-learning, pentru 

a fi adusă la cunoștința tuturor celor interesați prin publicarea pe site-ul www.umft.ro, Sindicatul „Hipocrate” 

al cadrelor didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Consiliului de Administrație. Prezentul act are aceeași 

forță juridică ca și documentul original. 

 

 

Rector, 

Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu 

  

  Secretar-șef universitate, 

  jr. Miriam Cătană 

   

   

  Vizat Oficiu juridic, 

  C.j. Cristian Ioan Hinț 
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